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პერსონალური ინფორმაცია 
 

 

სახელი/გვარი დამანა მელიქიშვილი 
ელ–ფოსტა damana.melikishvili@gmail.com 

 ემერიტუსი, ფილოლოგიის დოქტორი 
გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების 
ისტორიის საზოგადოების გამგეობის წევრი 

  
სამუშაო გამოცდილება 

წლები 
თანამდებობა  

ორგანიზაციის დასახელება  
 
 

წლები 

 
2010 →  
ემერიტუსი, პროფესორი 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი 
 
2006 -2009   

თანამდებობა  სრული პროფესორილქართველური ენათმეცნიერების 
სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების ხელმძღვანელი, 
თსუ ქართული ენის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი 

ორგანიზაციის დასახელება   ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 
წლები 

 
1995→ 

თანამდებობა  გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი 
ორგანიზაციის დასახელება   საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული გელათის 

მეცნიერებათა აკადემია 
 

წლები 
თანამდებობა  

ორგანიზაციის დასახელება  
 
 
 

წლები 

 
1990-2006 
პროფესორი 
ახალი ქართული ენის დეპარტამენტი  
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი 
 
1988-2007 

თანამდებობა  პედაგოგი 
ორგანიზაციის დასახელება   ანთროპოლოგიის ფაკულტეტი, ღვთისმეტყველების 

ფაკულტეტი, თბილისის სასულიერო აკადემია 
 

წლები 
 
1986-1993 

თანამდებობა 
ორგანიზაციის დასახელება   

უფროსი მეცნიერ–თანამშრომელი 
ქართული ფილოსოფიის ისტორიის განყოფილება საქ. მეცნ. 
აკად. ფილოსოფიის ინსტიტუტი 

 
წლები 

 
1970-1989 

თანამდებობა 
ორგანიზაციის დასახელება   

დოცენტი  
ახალი ქართული ენის კათედრა თსუ 

  
 

წლები 
 
1968-1969 

თანამდებობა 
ორგანიზაციის დასახელება   

უფროსი მასწავლებელი  
ძველი ქართული ენის კათედრა; 
ახალი ქართული ენის კათედრა თსუ 
 



  
პუბლიკაციათა საერთო 

რაოდენობა 
 
70–ზე მეტი შრომა, მათ შორის 8 მონოგრაფია 

 
ძირითადი სამეცნიერო 

შრომები 

 

წელი 2008 
ნაშრომის დასახელება  ”The Georgian Verb” , I, A Morphosintactic Analysis  

გამომცემლობა  „Dunwoody Press” (აშშ)  
პუბლიკაციის სახე მონოგრაფია (723 გვ.) 

  
წელი 2006 

ნაშრომის დასახელება  ”გელათი - სხუა ათინა და მეორე იერუსალიმი” (გელათი- 
900) / Γελατι – Μια αλλη Αθηνα, μια δευτερη Ιερουσαλημ 
(თარგმანი)  

გამომცემლობა  გელათის მეცნიერებათა აკადემია, თბილისი 
პუბლიკაციის სახე წიგნაკი  (45 გვ.) / წიგნაკი (29 გვ.) 

 
წელი 2005 

ნაშრომის დასახელება  გელათის აკადემიის ძირითადი მიმართულება და 
სააზროვნო ინტერესები 

          გამომცემლობა  გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი, #1, 3-17 გვ. 
პუბლიკაციის სახე სტატია 

 
წელი 

 
2005 

ნაშრომის დასახელება  გელათში შექმნილი ლიტერატურული მემკვიდრეობა 
გამომცემლობა  გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი, #2, 3-14 გვ. 

პუბლიკაციის სახე სტატია 
  

წელი 2003 
ნაშრომის დასახელება  2003 შავი მთიდან გელათამდე  

კრებული „ნათელი ქრისტესი _ საქართველო“, წიგნი 1, 566-569 გვ. 
პუბლიკაციის სახე სტატია 

  
წელი 2001 

ნაშრომის დასახელება  ქართული ზმნის უღლების სისტემა  
გამომცემლობა “ლოგოს პრესი“ 

პუბლიკაციის სახე 
 

მონოგრაფია  (347 გვ.) 
 

წელი 2000 
ნაშრომის დასახელება  წმ. წერილის ინტერპრეტაციის რამდენიმე ნიმუში იოანე 

პეტრიწის “გამარტებასა” და არსენ იყალთოელის 
“დოგმატიკონში”  

კრებული ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახ. უნივერსიტეტი, 
კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და 
ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტი, პროგრამა „ლოგოსი“, 
MNHMH 

პუბლიკაციის სახე სტატია (167-176 გვ.) 
  
 
 

წელი 

 
 
1998 

ნაშრომის დასახელება  ძველი ქართული ფილოსოფიურ-თეოლოგიური 
ტერმინოლოგიის ისტორიიდან  



გამომცემლობა თსუ გამომც., პროგრამა “ლოგოსი” 
პუბლიკაციის სახე მონოგრაფია (238 გვ.) 

  
წელი 1998 

ნაშრომის დასახელება  იოანე პეტრიწი, “განმარტება პროკლე დიადოხოსის 
ღვთისმეტყველების საფუძვლებისა” (თანამედროვე 
ქართულ ენაზე გადმოიღო, გამოკვლევა, შენიშვნები და 
ლექსიკონი დაურთო დამანა მელიქიშვილმა)  

გამომცემლობა თბ., თსუ გამომცემლობა  
პუბლიკაციის სახე მონოგრაფია (335 გვ.) 

 
წელი 

 
1975 

ნაშრომის დასახელება  1975 პეტრიწის ფილოსოფიურ შრომათა ენა და სტილი 
გამომცემლობა თბ., განათლება 

პუბლიკაციის სახე მონოგრაფია (214 გვ.) 
 

 
 

 
 

  
საგრანტო პროექტები 

 
წლები 

 

 
2006 – 2009 

როლი პროექტში  ავტორი და ხელმძღვანელი 
პროექტის სახელწოდება  ძველქართულ-ბერძნული 

ფილოსოფიურ-თეოლოგიური 
ტერმინოლოგიის 
დოკუმენტირებული ლექსიკონი 

დამფინანსებელი ორგანიზაცია სსიპ, 
ქართველოლოგიის, ჰუმანიტარულ 
და სოციალურ მეცნიერებათა ფონდი 
(რუსთაველის ფონდი) (საგრანტო 
ხელშეკრულება N# 011-08) 

  

 
წლები 1999 - 2002    

როლი პროექტში  ქვეპროექტის ხელმძღვანელი 
პროექტის დასახელება  გელათის სკოლის (XII-XIII სს.) ტექსტების 

ელექტრონული ვერსიის მომზადება 
დამფინანსებელი ორგანიზაცია 

 
 

ARMAZI: Caucasian Languages and cultures: 
Electronic documentation  

წლები 1996-2000 
როლი პროექტში  პროექტის ავტორი და ხელმძღვანელი 

პროექტის დასახელება    “Conjugation System of the Georgian Verb”  
დამფინანსებელი ორგანიზაცია INTAS  

  
 

წლები 1998-1999 
როლი პროექტში  პროექტის ავტორი და ხელმძღვანელი  

პროექტის დასახელება  ქართული ზმნის კატეგორიების 



ტიპოლოგიურ-სემანტიკური 
მიმართებანი ინდოევროპული ზმნის 
შესაბამის კატეგორიებთან  

დამფინანსებელი ორგანიზაცია საქართველოს მეცნიერებათა 
აკადემიის მეცნიერებისა და 
ტექნოლოგიების დეპარტამენტი 
 

 

საერთაშორისო სამეცნიერო 
ფორუმებში მონაწილეობა 
(ბოლო 5 წლის განმავლობაში) 

 
 
 

  
წელი 

ღონისძიების დასახელება 
2008 
ტბელ აბუსერისძისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო 
სიმპოზიუმი 

Mმოხსენების სათაური შოთა რუსთაველის სააზროვნო-ენობრივი სამყაროს 
წანამძღვრები 

ღონისძიების ჩატარების ადგილი ხულო, საქართველო 
 

 
 

წელი 
ღონისძიების დასახელება 

 
 

2008 
კავკასიოლოგთა II საერთაშორისო სიმპოზიუმი, მიძღვნ. არნ. 
ჩიქობავას 110 წლისთავისადმი 

Mმოხსენების სათაური 
 
 
 

ღონისძიების ჩატარების ადგილი 

არნოლდ ჩიქობავას თვალსაზრისი ქართული ზმნის გვარის 
შესახებ და გვარის გრამატიკული კატეგორიის თეორიის 
პრობლემები 
 თბილისი, საქართველო 

 
 

 

წელი 
ღონისძიების დასახელება 

2007 
ბიზანტინოლოგია საქართველოში 

Mმოხსენების სათაური ბერძნულ ფილოსოფიურ-თეოლოგიურ ტერმინთა გააზრება 
და ტერმინოლოგიური სიტყვაწარმოების პრინციპები 
გელათის სკოლაში 

ღონისძიების ჩატარების ადგილი ბათუმი-ტრაპიზონი, საქართვეკლო-საბერძნეთი 
  

წელი 
ღონისძიების დასახელება 

2006 
V საერთაშორისო ქართველოლოგიური სიმპოზიუმი 

Mმოხსენების სათაური ქართული ზმნის უღლებადი ფორმების კლასიფიკაციისა და 
კვალიფიკაციის პრინციპებისათვის 

ღონისძიების ჩატარების ადგილი თბილისი, საქართველო 
 

წელი 
ღონისძიების დასახელება 

2000 
The International Colloquium  

Mმოხსენების სათაური К вопросу лингво-стилистической общности и 
индивидуальности Гелатской школы 
 

ღონისძიების ჩატარების ადგილი მიუნხენი, გერმანია 
 



 
წელი 

ღონისძიების დასახელება 
2000 
ქუთაისური საუბრები V 

Mმოხსენების სათაური ანტიკური ფილოსოფიური ტერმინოლოგიის ქრისტიანული 
ტრანსფორმაციის გზა ძველი ქართული ძეგლების მიხედვით 

ღონისძიების ჩატარების ადგილი ქუთაისი, საქართველო 
 
 
 

წელი 
ღონისძიების დასახელება 

1998 
კავკასიოლოგთა სართაშორისო სიმპოზიუმი (არნ. ჩიქობავას 
100 წლისთ.) 

Mმოხსენების სათაური მასალები ინვერსია ქართულ ზმნაში დიაქრონიული და 
სინქრონიული ასპექტით 

ღონისძიების ჩატარების ადგილი თბილისი, საქართველო 
 

წელი 
ღონისძიების დასახელება 

1997 
ორიენტალისტთა საერთაშორისო კონგრესი, 
კავკასიოლოგიის სექც.  

Mმოხსენების სათაური The Gelati Monastir Literary School 
ღონისძიების ჩატარების ადგილი ბუდაპეშტი, უნგრეთი 

 
 
 

წელი 
ღონისძიების დასახელება 

1995 
აკად. ს. ყაუხშიშვილის დაბადების 100 წლისთავისადმი 
მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია  

Mმოხსენების სათაური იოანე პეტრიწის ტრაქტატი ”სამობით ხედვისათვის 
საღმრთოისა ბუნებისა”, როგორც ფსალმუნთა 
განმარტება 

ღონისძიების ჩატარების ადგილი თბილისი, საქართველო 
  

ენების ცოდნა 
დედა–ენა 
სხვა ენები  

 
ქართული 
ინგლისური 
რუსული 
ძველი ბერძნული 
გერმანული  
ფრანგული  
ლათინური  
ძველი სომხური  
 
 

სამეცნიერო 
საზოგადოებების წევრობა  

 

 

სამეცნიერო საზოგადოება  გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების 
ისტორიის საზოგადოება 

როლი გამგეობის წევრი 
 


